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“A ira faz subir o Qi, a alegria abranda-o,
a tristeza faz desaparecer o Qi e o medo o
faz descer”.

(capítulo da “Teoria sobre as dores” do
Suwen, parte do livro intitulado Princípios
de Medicina Interna do Imperador
Amarelo)



Estes sentimentos persistindo por um longo período ferem 
o Fígado (Gun) e causam estagnação do Qi, neste órgão 
que é responsável pelo livre fluxo de Qi no organismo 
harmonizando. 

O Qi poderá ascender atacando a cabeça e esta 
perturbação se traduz por cefaléias, insônia, tensão nos 
ombros, zumbidos, face avermelhada, gosto amargo na 
boca, comportamentos extravagantes, rompantes e 
animosidades acirradas: manifestações na parte superior 
do corpo. (MACIOCIA, 1994).



Na presença de excessiva excitação espiritual e
psíquica os Zang/ Fu perdem a normalidade nas suas
funções, o Qi fica perturbado e debilitado, da
mesma forma que o Sangue, os Líquidos Corporais e
o Jing também ficam debilitados

(Chenggu, Y.; 1995)  



1- O próprio Doente ajudando a si mesmo: 

-Meditação
O Qi é uma energia vital inteligente, é informação e faz parte 

dos “três tesouros”: Qi (energia vital); Jing (essência vital) e Shen
(espírito e pensamento consciente da mente). (White,200)

-Prática de Exercícios Energéticos: Qi Gong

- Alimentação:  Abóbora, Cenoura, Quinoa, Toranja e Tâmara). 
Os alimentos doces harmonizam as emoções. 



2 – A Natureza ajudando o Doente: 

- Ambiente: O Qi pode se apresentar nas mais 
diversas formas e pode assumir diversos significados em 
situações diferentes, já que tudo no universo é resultado 
de graus de condensação e de dispersão de Qi

(MACIOCIA, 1989). 

- Fitoterapia: 

*Chá Ginseng (falso calor) 

*Valeriana (calor verdadeiro)

*Chá casca do limão (estagnações). 



3 – O Homem ajudando o Doente: 

-Moxabustão e Ventosaterapia

-Acupuntura

-Tui ná

(De BORTOLI, 2008)

*Pontos Indicados na Literatura para Estresse: 

BP06, E36, VC17, CS06, VG20 

(GUIMARÃES et al., 1997)
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